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फक्त १७ वर्ाांिी व जेमतमे ५ फुट उंिीिी पाककस्तानी
शाळकिी मलुगी, मलाला यसुफुझाई, व्यासपीठावि बोलायला उभी
िाहिली. ती िूप धाडसी मलुगी िोती. जगभिातील अनेक नेते
ततिे भार्ण ऐकायला अधीि िोत.े प्रततष्ठठत असा शांततिेा
नोबेल पिुस्काि ततने ओस्लो, नॉवे इथे स्वीकािला आखण ततिा
सदेंश जगभिातल्या टीव्िीवि झळकू लागला.

ततच्या देशात जि एका मलुीने असे सवाांसमोि भार्ण केले
असते ति ततला माििाण झाली असती. पण मलाला घाबिली
नािी. ततिी ताकद, धैयज आखण हिमंत वािाणण्याजोगी िोती. १०
डडसेंबि २०१४ ला जेव्िा ततने नोबेल पिुस्काि स्वीकािला तवे्िा
िा सन्मान ममळवणािी जगातील सवाजत लिान व्यक्ती ती ठिली.
जगभिातील सवज मलुांिा ती आवाज बनली.

"हा सन्मान फक्त माझा नाही आहे. तर हा 
पुरस्कार अिा प्रत्येक दलुलक्षक्षत मुलासाठी आहे 
ज्याला शिक्षण हवे आहे. हा पुरस्कार अिा प्रत्येक 
भयभीत मुलासाठी आहे ज्याला िाांती हवी आहे. हा 
पुरस्कार अिा प्रत्येक दबलेल्या मुलासाठी आहे 
ज्याला बदल हवा आहे.” 

मलाला समान मशक्षण िळवळीिा आवाज बनली
िोती. ह्यासाठी ततने आपले आयुठय पणाला लावले िोते.  



पिंतु पाककस्तानातील सगळी मुले मलालासाििी
भाग्यवान नव्िती. अनेक कुटंुबांना शाळेिी फी पिवडत नसे.
कािीजण फक्त मुलगा असेल तिि शाळेत पाठवायि.े बऱ्याि
पालकांिे मत िोते की मुलींना शाळेिी काय गिज? स्वयंपाक
किणे आखण घि सांभाळणे िीि तयांिी कामे.

मलालािे स्वत:िे मशक्षण तसे लवकिि सुरु झाले. ततिे
वडील, खझयाउद्दीन युसुफझाई पाककस्तानातील बफाजच्या
डोंगिांनी वेढलेल्या स्वात िोऱ्यातील ममगंोिा गावात शाळा
िालवायि.े पाय फुटले तेव्िापासून मलाला शाळेत जाऊ लागली.
िेळातिी ती छोटी मशक्षक्षका बनायिी. ततला शाळा प्रिंड
आवडायिी.



मलालािी आईिी लिान असताना शाळेत
गेली नव्िती. पिंतु मलालािे वडील मात्र मुलगा-
मुलगी असा भेद मानत नव्िते. दोघांनािी
मशक्षणािा समान िक्क आिे अशा मतािे ते िोत.े
तयांिी इच्छा िोती की मलाला आखण ततिे लिान
भाऊ कुशल आखण अटल ह्यांनी िपू मशकाव.े
तयांच्या शाळेत येणाऱ्या अनेक गिीब मुलांना ते
मोफत मशकवीत.

मलाला शाळेत िमकत िोती. ती िपू
मेिनती िोती. ततला अनेक बक्षक्षसे आखण पदके
ममळाली िोती. पश्तू भार्ा मलहिण्या-वािण्यात ती
प्रवीण िोतीि पण इंष्ग्लश व उदूज भार्ािी ततला
सफाईदाि बोलता यायच्या.



पिंतु तामलबान्यांिे तया भागावि तनयंत्रण िोते
आखण मुलींनी शाळेत जायला तयांिा वविोध िोता.
तयांनी फतवा काढला की स्त्री आखण पुरुर् बािेि
वेगवेगळे असतील. तयांना मुलींिे मशक्षण बंद किायिे
िोते. पूणज शिीि व िेििा झाकला जावा ह्यासाठी
ष्स्त्रयांना बुििा घालायला ते जबिदस्ती कित िोते.



तामलबानच्या लोकांनी शाळािालकांना धमकावले. खझयाउद्दीन
ह्यांच्या शाळेला मुले आखण मुलींसाठी एकि प्रवेशदाि िोते तयामुळे
तयांनी खझयाउद्दीनना शाळा बंद किण्यािा आदेश हदला. तयांनी तो
धडुकावून लावल्याने तामलबानने शाळेतील मशक्षकानंा धमक्या
द्यायला सुरुवात केली. भीतीने बिेि मशक्षक शाळा सोडून गेले.

खझयाउद्दीन तयाने चितंतत झाले पिंतु मलाला मात्र
शांत िोती. “स्वातच्या मुली कुणालाि घाबित नािी.” शाळेत
जायिा ततिा तनश्िय आणिीन दृढ झाला. शाळेच्या सुट्टट्टया
सुरु झाल्या की पाककस्तानमधील मुली-बायका िातावि फुला-
पानांिी मेंदी काढायच्या. मलाला मात्र िातावि मेंदीने
ववज्ञानातील सूत्रे मलिायिी.



दिशत आखण हिसंािािाच्या बळावि तामलबानिी ताकद
वाढत िालली िोती. तयाबिोबिीने तयांिे तनयम अचधकाचधक
जािक िोऊ लागले िोते. पुरुर्ांनी दाढी किायिी नािी.
बायकांनी ििेिा पूणजपणे झाकून घ्यायिा. मसनेमांना बंदी...
स्वात िोऱ्यातील िेडीयोवि हदवसभि तामलबानी सूिना घोंगावत
असायच्या.

मुलीांचे शिक्षण बांद!! 

िाळेत जाणाऱ्या मलुी  
कुटुांबाांसाठी कलांक आहेत.



मलालाच्या इलाख्यात भीतीिे वाताविण
पसिले िोते. एकेकाळी ओसांडून वािणािे शाळेिे
वगज आता ओस पडत िालले िोते. तामलबानच्या
जबिदस्तीने ज्या मुलींनी शाळा सोडली तयांिी नावे
ते िेडीयोवि जािीि कित. “शाळेत जाणे बंद
केल्याबद्दल आदब तिीनिे अमभनंदन!"

खझयाउद्दीननी तयाववरुद्ध आवाज उठवला. मशक्षण ककती
मितवािे आिे िे सांगण्यासाठी तयांनी टीव्िीवि एक कायजक्रम
केला. मलालािी सोबत िोती. जेव्िा बातमीदािाने मलालाला ततिे
मत वविािले, तेव्िा ती म्िणाली, “मशक्षणािा माझा मुलभूत
िक्क काढून घेण्यािी तामलबानिी हिमंत कशी झाली? ”

थोड्याि हदवसात शाळेच्या गेटवि एक पत्रक चिकटवले
गेले. “...तुमिी शाळा पाश्िातय पद्धतीिी आिे...तुम्िी मुलींना
मशकवता...थांबवलं नािी ति िे तुम्िाला मिागात पडले...”



मलाला ह्या धमक्यांनी अष्जबात घाबिली नािी. ती आखण
ततिे वडील मुलामुलींच्या समान मशक्षणाच्या िक्काबद्दल आवाज
उठवति िाहिले. तयांनी संस्थांशी संवाद साधला, वतजमानपत्रात पत्रे
मलहिली, पत्रकािांशी बोलले. मलालाने आवाज उठवला, “जि नवीन
वपढीच्या िातात आज पेन हदले नािी ति अततिेकी तयांना बंदकुा
िालवायला लावतील.

पिंतु परिष्स्थती अजून चिघळली. तामलबानिे लोक बंदकुा
घेऊन िस्तयांवि गस्त घालू लागले. तयांिे न ऐकणाऱ्याला ते
माििाण किीत. िात्री बॉम्बिा वर्ाजव व्िायिा. तामलबानिे तनयम
न पाळणाऱ्या व्यावसातयकांिी दकुाने िात्रीत उध्वस्त करून
टाकीत.

आखण डडसेंबि २००८ मधे ती भयानक बातमी िेडडयोवि
प्रसारित झाली, “मुलींच्या सवज शाळा बंद किण्यात येतील. १५
जानेवािीनंति मुलींिे शाळेत जाणे पूणज बंद.” दिशत बसावी
यासाठी जािीि केलेल्या ताििेआधीि शाळेच्या जवळपास बॉम्ब
फेकण्यात येऊ लागले.



बॉम्बिल्ल्यांिा मलालावि कािीिी परिणाम झाला नािी. बीबीसीला
मलुीकडून शाळाबदंीवि ब्लॉग मलिून िवा िोता. मशक्षणािा िक्क नाकािला
जातोय ह्याबद्दल तया शाळेतील मलुीिा प्रतयक्ष अनभुव तयांना िवा िोता.
तरंुुगात जावे लागेल, माि बसेल, बॉम्ब फेकले जातील ह्या भीतीने
मलालाच्या सगळ्या मतै्रत्रणीनी सपशले नकाि हदला. मलालाने मात्र मलहिल.े

त्रिहटशांच्या अतयािािांववरुद्ध फाि पवूी लढा हदलेल्या “गलु मकाई”
ह्या पाककस्तानी लढवय्यीिे नाव मलालाने आपले टोपणनाव म्िणून घेतले.
पाककस्तानातील इंटिनेट आखण वीज बेभिवशािी िोती. म्िणून गलु मकाई
बीबीसीच्या वाताजििाशी फोनवि बोलायिी. तयाने तया सभंार्णावि पहिल्या
दोन महिन्यािे ब्लॉग मलहिल.े ३ जानेवािी २००९ िोजी सवजप्रथम उदूज ब्लॉग
प्रमसध्द झाला. मलालािा तो ब्लॉग लोकांना प्रिंड आवडला म्िणून
बीबीसीने तयािे इंग्रजी भार्ांतििी प्रमसध्द केल.े

मलालासािख्या लढवय्या मलुी अजून अजून आक्रमक
झाल्या. तयामळेु तामलबान्यांनी दिा वर्े आखण तया िालील
वयाच्या मलुींना शाळेत जायला पिवानगी हदली. पिंतु मलाला
अकिा वर्ाांिी िोती. ती व ततच्या मतै्रत्रणी शाळेच्या यतुनफॉमजऐवजी
घििे कपडे घालनू, पसु्तके दपुट्टट्टयािाली लपवनू घिाबािेि पडल्या.
आिोत तयापेक्षा कमी वयािे आिोत असे तयांनी भासवले. जि
कुणाला ह्यािी कुणकुण लागली ति मात्र िूप धोकादायक िोत.े
पकडल्या गेल्या ति ववद्याचथजनी आखण मशक्षकांना सगळ्यांसमोि
फटके बसले असते ककंवा ठाि मािले गेले असत.े

१४ जानेवािी २००९ ला ततने दसुिा ब्लॉग मलहिला. “मला िात्री
आिे की शाळा पनु्िा सरुु िोतील. पण तनघताना जेव्िा मी शाळेिा
तनिोप घेतला तवे्िा मला का कोण जाणे पण असे वाटले की मी पित
नािी येऊ शकणाि.” मलाला द:ुिी िोती तिीिी ठामपणे म्िणाली, ”ते
आम्िाला शाळेत जाण्यापासनू थांबवू शकतील पण मशकण्यापासनू मात्र
कधीिी थांबवू शकणाि नािी.”



हदवसेंहदवस परिष्स्थती त्रबघडत िालली िोती. पाककस्तानी आमीने तामलबान्यांवि
िल्ला केला. बदंकुीिा धूि आखण ककंकाळ्याच्या आवाजांनी आसमतं भरून गलेा िोता.
कुणीिी अगदी धीट शाळकिी मलुीिी िस्तयावि येण्यािे धाडस कित नव्ितया. मे २००९
मध्ये आमीने ततथल्या सगळ्या लोकांना घिे सोडून जायला सांचगतले. मोटािी, ट्रक,
मोटािसायकली, तट्टटूगाड्या आखण तयावि िच्िून बांधलेले सामान ह्यांनी िस्ते फुलनू
गेल.े स्वातमधील दोन लाि लोक तनघनू जाताना बदंकुधािी तामलबानी सतैनक लांबनू
पाित िोत.े

छोट्टया बॅगेत कपडे भित असताना मलालाच्या गालावरून अश्रू ओघळल.े ती
पसु्तके काढायला लागली तवे्िा आईने सांचगतले की आता आणिी कािी घ्यायला
अष्जबात जागा उिली नािी आिे. ततला प्रिंड वाईट वाटल.े आपण पित येऊ तोपयांत
पसु्तके सिुक्षक्षत िािावी ह्यासाठी ततने प्राथजना केली. मलालािे आई-बाबा आखण भाऊ
शजेाऱ्यांच्या गाडीमधे कसबेसे जीव मठुीत घेऊन बसले. मलालाला ततच्या मतै्रत्रणीच्या
गाडीत कोंबले. तामलबान्यांनी ततिे मशक्षण, ततिा आवाज, ततिे िक्क सािे कािी हििावनू
घेतले िोत.े ततने प्राथजना केली की तनदान आपल्या घिावि तिी तयािंी नजि पडू नये.



सािे तनवाजमसत स्वात िोऱ्याच्या बािेि असलेल्या गावांमध्ये
आले. संयुक्त िाठट्रांनी तनवाजमसतांच्या िािण्यासाठी छावण्या
उभािल्या िोतया पण तया लगेि भरून जायच्या. पिेुशी स्वच्छता
नसल्यामुळे ततकडे आजाि पसिले िोते. तामलबान छावण्यावि
िल्ला किणाि आिेत अशा अफवा उठल्या की लोक िपू घाबरून
जायि.े नातेवाईकांच्या घिात िािण्यािी सोय झाल्यामुळे तसे
युसुफझाई कुटंुब भाग्यवान िोते. पण ज्या शजेाऱ्याचं्या गाडीतनू
ते ममगंोिा सोडून आले तयांना मात्र दसुिीकडे जावे लागले.
स्वत:िी गाडी नसल्यामुळे धळुीने भिलेल्या रुक्ष िस्तयांवरून
सोळा तास ते िालत िोते.

जुलैमधे मलालािा बािावा वाढहदवस िोता पण ह्या
तणावामुळे ते कुणाच्या लक्षात देिील नव्िते. तयामुळे
कसला केक आखण कसली पाटी! पण मलालाने मात्र शांती
पसिावी ह्यासाठी प्राथजना केली.



तीन महिन्यांनी ते घिी पित आले.
लढाई संपली िोती. पण ममगंोिािी पाि िया
गेली िोती. दकुाने उध्वस्त झाली िोती.
गाड्यांिे सांगाडे िस्तयावि पडले िोते.
शाळेच्या मभतंी बंदकुांच्या गोळ्यांनी ढासळल्या
िोतया. तामलबान मात्र सोडून गेले िोते. कािी
हदवसांति युसुफझाईंनी शाळा सुरु केली. मुला
मुलींिे वगज पुन्िा सुरु झाले.



मलाला पनु्िा शाळेत जाऊ लागली पण आता सगळेि बदलले िोत.े मलुींनी
शाळेत जाऊ नये म्िणून तामलबानने केलेला प्रयतन आता जागततक
प्रसािमाध्यमांिा ववर्य झाला िोता. शजेािी आखण ममत्र-मतै्रत्रणींना मलालाि गलु
मकाई आिे ह्यािा अदंाज आला िोता. ब्लॉग्स, भार्णे, मलुािती ह्यामळेु आता
आंतििाठट्रीय पातळीवि मलालािे नाव झाले िोत.े दक्षक्षण आकिकेच्या आिजत्रबशप
देशमडं टूटू ह्यांनी एक पिुस्कािासाठी ततिे नामांकन केले िोत.े पाककस्तानने
ततच्या कामािी दिल म्िणून िाठट्रीय शांतता पिुस्कािािे नाव बदलनू मलाला
शांतता पिुस्काि केल.े २०११च्या वर्ाजअिेिीस मलालािे आयठुय टीव्िी, िेडडयो,
वतजमानपत्रातील मलुािती ह्यांनी व्यापून गेले िोत.े ततिी छबी आता सगळ्यांना
परिचित झाली िोती.

पिंतु लवकिि मलालाला समजले की तामलबान अजून ततथून तनघनू गेले
नव्ित.े तामलबानच्या नेतयांनी ततला इंटिनेटवरून धमक्या द्यायला सरुुवात केली.
ततिे नाव तयांच्या हिटमलस्टवि िोत.े सिुक्षक्षतसेाठी पोमलसानंी यसुफुझाई कुटंुबाला
घि सोडून जाण्यािा इशािा हदला.

पण मलालाने लपनू िािण्याला नकाि हदला. 
ततने गप्प बसायलािी नकाि हदला. 



मलालािी आई तोिपकाईला ततच्या जीवािी
िूप काळजी वाटायिी. शाळा घिापासनू जवळ िोती
तिीिी ती मलालाला स्कूलबसनेि पाठवायिी. मनात
भीती असली तिी ततला आपल्या मलुीिा िूप
अमभमान वाटायिा. मलालाने ततच्या आईलािी शाळेत
जाण्यासाठी तयाि केल.े ९ ऑक्टोबि २०१२ ला
तोिपकाईिा पहिला वािनािा वगज िोता.

तोिपकाई आपल्या पहिल्या वगाजसाठी शाळेत
आली आखण तयाि वेळी मलाला व ततच्या मतै्रत्रणी
स्कूलबसमधून घिी जाण्यासाठी तनघाल्या. बसमधे
तया सगळ्या गाणी म्िणत िोतया, खिदळत िोतया
आखण अिानक तयांिी बस थांबवली गेली. तोंड
झाकलेला एक माणूस आत आला.

"मलाला कोण आिे?"



कुणी कािीि उत्ति हदले नािी. पण काळजीने
तयांच्या नजिा तयांच्या मैत्रत्रणीच्या हदशनेे वळल्या. तेवढे
पुिेसे िोते. तया माणसाने मलालावि बंदकू िोिली.

शांततेिा भंग किीत तीन गोळ्या सुटल्या. 



बसड्रायव्ििने वाऱ्याच्या वेगाने बस िालवत मलाला आखण जिमी
झालेल्या शाखझया आखण कैनात ह्या ततच्या मैत्रीणीना िॉष्स्पटलमधे
दािल केले. िपू वेळ गोंधळ िालू िोता. जसजशी बातमी पसिली
तसतसे झालेल्या घटनेिे वाताांकन किण्यासाठी वाताजिि िॉष्स्पटलमध्ये
जमा झाले. खझयाउद्दीन ह्यांिा फोन वाजला तेव्िा ते शाळेतल्या
मशक्षकांना भार्ण देत िोते. ते लगोलग िॉष्स्पटलमध्ये धावले. जमलेल्या
जमावाला तयांनी मलालासाठी प्राथजना किण्यािी ववनंती केली.

तोिपकाई घिी पितली ति वाईट बातमी सांगण्यासाठी घिात िी
गदी. तेवढ्यात ततच्या मतै्रत्रणीिा फोन आला की मलालाला िेमलकॉप्टिने
दसुऱ्या िॉष्स्पटलमध्ये नेत आिेत. तोिपकाई आखण शजेािी मलालािे
िेमलकॉप्टि पािण्यासाठी गच्िीवि धावले. ततने आपला डोक्यािा रुमाल
आकाशाकडे मभिकावला आखण म्िणाली, “देवा तुझ्या िातात मी
मलालाला सोपवत आिे.”



अनेक तास-हदवस उलटून गेले पण मलाला अजून
बेशुध्दि िोती. ततच्या मेंदलूा सूज आली िोती. िपू हदवस
कोमात असल्याने तामलबान नेतयांनी घोर्णा केली की
मलाला मेल्यात जमा आिे. मात्र कािी िमतकाि िोऊन ती
वािली ति ते ततला पित मारून टाकतील.

डॉक्टिांनी मेंदिूी सूज कमी व्िावी ह्यासाठी ऑपिेशन
केले. पिंतु तयानंति जीवघेणे इन्फेक्शन झाले. तयामुळे
मलालाला इंग्लंडला बममांगिॅम शििातील िॉष्स्पटलमध्ये
िलवण्यात आले. आखण इकडिेी ततच्यावि तामलबान कधीिी
िल्ला करू शकतील िी भीती िोतीि.

तामलबानने मलालाला गोळ्या झाडल्यािी बातमी
आतापयांत जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोिली िोती. इतक्या
लिान मुलीने मशक्षणासाठी आपल्या जीवािी बाजी लावली
िोती. लोकांनी ततला बिे वाटावे म्िणून िजािो शुभेच्छापत्रे
पाठवली. फुले, सॉफ्ट टॉईजिा अशा भेटवस्तूंिा पूि िोज
िॉष्स्पटलमध्ये येत िोता. पण ििं सांगायिं ति मलालाला
सगळ्यात जास्त ओढ वह्या-पुस्तकांिी िोती.



पुढील कािी हदवस डॉक्टिांनी मलालाच्या अनेक
शस्त्रकक्रया केल्या. ततिा ममटलेला डोळा व िेििा ठीक
व्िावा, ततला िसता यावे ह्यासाठी शस्त्रकक्रया किाव्या
लागल्या. ऐकू येण्यासाठी ततच्या कानांत मशीन घातले.
उपिािांसाठी ततला तीन महिने िॉष्स्पटलमध्ये िािावे
लागले. तया काळात ततच्या मैत्रत्रणीनी शाळेतील ततिे बाक
ततच्यासाठी रिकामे ठवले िोते.

बंदकुीच्या गोळ्या मलालािा आवाज जास्त हदवस बंद नािी
करू शकले. १२ जुलै २०१३ िोजी ततने संयुक्त िाठट्रामध्ये
जगभिातील नेतयांसमोि भार्ण केले. ततने घोर्णा केली, “एक मूल,
एक मशक्षक, एक पुस्तक आखण एक पेन संपूणज जगािा कायापालट
करू शकते.” मशक्षणाच्या िक्कासाठी धाडसाने लढा देणाऱ्या तया
मुलीला उपष्स्थत असलेल्या समुदायाने उभे िािून मानवंदना हदली.



मलालाववषयी अधिक तपिील
पष्श्िम पाककस्तानातील स्वात िोऱ्यात मलालािे घि आिे. ततथून

अफगाखणस्तान जवळ असल्यामळेु दोघांिे एकमेकांशी सांस्कृततक व
ऐततिामसकदृठट्टया जवळिे सबंधं आिेत. ९ सप्टेंबि २०११ मध्ये अततिेक्यांनी
अमेरिकेवि िल्ला केला तयािे प्रतयतु्ति म्िणून अमेरिका आखण तयांच्या सिकािी
िाठट्रांनी अफगाखणस्तानमध्ये आपले सनै्य पाठवले. तामलबान तया भागात
िांगलिे ताकदवान झाले िोत.े तसेि बाजूच्या स्वात िोऱ्यातिी तामलबानांनी
आपले िातपाय पसिवले िोते आखण ततथल्या लोकांवि आपले तनयम लादले िोत.े

मलालाला डाव्या डोळ्याच्या िोबणीत मािलेली गोळी झपकन डोळ्यातनू
िेिऱ्यात आखण ततथून िांद्यात अडकली. सरुुवातीला डॉक्टिांना वाटले की जिम
िोलवि नसावी. पिंतु नतंि तयांच्या लक्षात आले की ततच्या जीवािे कािीिी
बिेवाईट िोऊ शकत.े ततिा मेंद,ू िेिऱ्याविच्या नसा आखण कान ििाब झाले िोत.े
ततच्या मेंदलूा आलेली सजू कमी किण्यासाठी डॉक्टिांना कवटीिा थोडा भाग
काढून टाकावा लागला. नंति कवटीच्या िाडाच्या जागी तयानंी धातिूी पट्टटी
घातली. शाखझया आखण कैनात ह्या ततच्या मतै्रीणींना ककिकोळ लागले िोत.े

बममांगिॅम, इंग्लडंमधील िॉष्स्पटलमध्ये ततच्यासाठी इतकी शभेुच्छापत्रे
आखण भेटवस्तू आल्या की ते ठेवायला जागा अपिुी पडली. ततने तयातील एक
भेटवस्तू मात्र जपनू ठेवली. बेनझीि भतु्तोंच्या मलुांनी तयाचं्या आईच्या दोन शाल
पाठवल्या, बेनझीि भतु्तो पतंप्रधान असतानाि तयांिी ित्त्या झाली िोती. मलाला
तयांना नेिमी आदशज मानायिी. सयुकं्त िाठट्रात भार्ण किताना ततने मोठ्या
अमभमानाने तयांिी पांढिी शाल आपल्या िांद्यावि पांघिली िोती.

ततच्यावि झालेल्या गोळीबािानतंि साधािण दोन वर्ाांनी पाककस्तान आमीने
१० माणसांच्या गटाला अटक केली. पिंतु तिीिी तामलबान ततला सतत धमक्या
पाठवत िोत.े मलाला कािी महिन्यांनी शाळेत पित आली. पिंतु तामलबानांच्या
धमक्यांमळेु ममगंोिामधील वगाजत ती बसू शकली नािी. ती व ततिे कुटंुब
बममांगिॅमला िािायला गले.े ततिे मशक्षण ततथे सरुु झाल.े भववठयात ती
पाककस्तानात बदंकुीिे उत्ति म्िणून ववद्या घेऊन पितणाि िोती. मशक्षणािे
मितव ह्यावि ती व ततच्या वडडलांनी बोलणे िालिू ठेवले. पाककस्तानसािख्या
देशातील मशक्षणासाठी पसैा गोळा किण्यसाठी ततने एक ससं्था सरुु केली. ततने
“घिाघिात शांतता” आखण “प्रतयेक मलुगा आखण मलुीसाठी मशक्षण” ह्या
गोठटीसाठी आयठुयभि काम किण्यािा तनधाजि केला.



“एक मलू, एक शिक्षक, एक पसु्तक आशि एक पेन

संपिूण जगाचा कायापालट करू िकते."

-मलाला यसूफुझाई


